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ANALISA PERUANGAN PADA FASILITAS PENDIDlKAN DAN PELATlHAN 

SEPAKBOLA 

3.1. Analisa Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan disini yang dimaksud adalah pelaku dati berbagai kegiatan yang 

diwadani dalam fasilitas pelatihan. Meliputi seluruh pelaku sepak bola dan pengurus serta 

pengelola fasilitas pelatihan.pelaku kegiatan ini terdiri dari: 

•	 Pemain,terdari dari dua tim senior dan tim yunior masing-masing terdiri dati 30 

orang.pemain merupakan pelaku utama dalam fasilitas pelatihan, nantinya akan 

jadi penghuni asrama yang tersedia di fasilitas pelatihan.Semua kebutuhan pemain 

harns bisa di terpenuhi di fasilitas pelatihan ini nantinya. 

•	 Pelatih, sama halnya dengan pemain,pelatih juga merupakan pelaku utama yang 

akan menempati asrama. Diharapkan pelatih dapat menyatu dengan pemain baik 

dalam latihan maupun dalam kehidupan sehari-hari 

•	 Pengurus dan official klub, mempunyai ruang tersendiri untuk menjalankan 

tugasnya sebagai pengurus klub. 

•	 Pengurus dan pengelola fasilitas pelatihan, bertugas mengurus segala hal yang 

bcrhubungan dengan fasilitas pelatihan. 

•	 Tim medis, menjalankan tugasnya di ruang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan 

menangani masalah kesehatan dan gizi para pemain. 

•	 Pendukung PSS / Slemania, disediakan ruang tersendiri yang bisa digunakan 

sewaktu waktu balk untUk pettemuan antar anggota maupun pertemuan dengan r 
pcmain, pelatih, dan pengurus klub. 

Secara global pelaku kegiatan yang diwadahi dalam fasilitas pelatihan di bagi 

dalam dua kelompok yaitu pelaku internal (yang secara langsung memakai bangunan ini), 

dan pelaku eksternal (pengunjung fasilitas pelatihan). 

Dati pelaku-pelaku kegiatan tersebut terdapat perilaku yang saling bertentangan 

satu sama lain. 

Perilaku kegiatan dari para kegiatan tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : 
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1.	 Pemain dan pelatih, dalam kegiatannya para pelaku kegiatan ini membutuhkan 

ruang-ruang yang mempunyai privasi dan ketenangan, sebisa mungkin 

dijauhkan dari tempat-tempat yang menimbulkan keramaian. 

2.	 Pengurus dan official klub,pengurus dan pengelola fasilitas pelatihan,dan Tim 

Medis, para pelaku kegiatan ini relative tenang,namun kurang begitu 

terganggu terhadap adanya keramaian disekitarnya. 

3.	 Pendukung klub (SLEMANIA) dan dan Pengunjung , tidak membutuhkan 

ruang dengan privasi tersendiri, membutuhkan ruang-ruang terbuka (akses 

langsung keluar), dan cenderung menimbulkan keramaian. 

Dilihat dari perilaku para pelaku kegiatan diatas dapat ditarik pemahaman bahwa, 

para pelaku kegiatan no. 1 tidak bisa didekatkan dengan para pelaku kegiatan no.3, karena 

disatu sisi para kegiatsn no,1 ini membutuhkan ketenangan dan privasi yang tinggi, 

sedang para pelaku kegiatan no3 tidak mendukung / malah bertentangan dengan 

kebutuhan ruang yang diinginkan para pelaku kegiatan no1 Untuk para pelaku kegiatan 

no 3. 

Untuk mengatasi konflik kegiatan antara para pelaku kegiatan no 1 dengan para 

pelaku kegiatan no 3, maka para pelaku kegiatan no. 2 hams mampu menjadi penengah. 

Sehingga nantinya konflik antar para pelaku kegiatan no. 1 dengan para pelaku kegiatan 

no. 3 dapat diatasi. 

3.2. Program Ruang dan Pengelompokan Ruang 

Untuk menentulcUll kebutuhan/program ruang dalam fasilitas pelatihan ini kita 

dasari dengan melihat jenis-jenis kegiatan yang akan diwadahi. Dengan mclihat jenis

jcnis kegiatan tersebut clapat kita tentukan kebuLuhan ruang dalam fas.i1ltas pelatihan 

sepakbola tersebut adaJah sebagai berikut: 

Tabel3.1
 
Program ruang dan pengelompokan ruang
 

No Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang Pengelompokan 
Ruang 

1 Latihan Teknik Lapangan Terbuka 
Kolam Renang 
Ruang Indoor Trainning 

Kelompok Ruang2 Latihan Fisik Lapangan Terbuka 
Pusat Kebugaran Latihan 
Kolam Renang 
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3 Latihan Taktik Lapangan Terbuka 

RuangKelas 

Kelompok Ruang 
Asrama 

Kelompok Ruang 
Pengelola 

Kelompok Ruang 
Kesehatan 

4 Asrama Asrama Pemain 

• Resepsionis 

• R. Tidur 

• Dapur/Restorasi 

• R. Makan 

• R. Tamu 

• R. Baca 

• Mushola 
Kelompok Ruang Bidang 

• R. Pelatih 

• R. Pengurus Harian 

• R. pcrtcmuan 

• R. Pengurus seluruh 
bidang 

• R. Slemania 

• R. Persiapan 

• R. Service/ Gudang 

• R. Parkir 

• R. Penjaga 

Klinik 

• R. Dokter dan Asisten 

• R. Tunggu 

• R. Periksa 

• R. Perawatan 

• R. Dbat 

• R. Medical record 

• R. Ambulan 

• Laboratorium 

5 Pengelola 

6 Pelayanan Pendukung 

7 Kesehatan 

Sumber: Analisa Penulis dengan melihat kegiatan yang diwadahi 

3.3. Pola Hubungan Ruang 

3.3.1	 Hubungan Antar Kelompok Ruang 

Untuk menentukan hubungan diantara berbagai kelompok kegiatan yang ada 

kelompok ruang latihan diupayakan tidak memiliki hubwlgan langswlg dengan berbagai 

kelompok ruang yang lain. Ini untuk memberi ketenangan dan kesegaran bagi pemain 

untuk memenuhi kebutuhannya mengadakan pelatihan scpakbola. Ini dikarcnakan 

karakteristik kegiatan yang berbeda. Kecuali latihan tertentu yang memungkinkan latihan 

terbuka untuk umum seperti menjelang pertandingan. 
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Kel. Ruang Pengelola 

Hub. Tal<.. Erat 

Gambar3.1
 
Pola Hubungan Ruang
 

3.3.2 Hubungan Antar Ruang dalam Kelompok Ruang 

• Ruang Latihan 

Dalam memudahkan akses pemain untuk melakukan berbagai program 

latihan yang ada maka ruang-ruang yang ada pada kelompok ruang latihan 

berhubungan secara langsung dan erat untuk saling mendukung satu sarna 

lain. 

3.2 Gambar 
Pola Hub. Runng dnlnm Kel. Ruang Latihan 

• Kelompok Ruang Pengelola 

Dalam kelompok ruang terdapat dua orientasi pola hubungan, yaitu orientasi 

ke1uar dan orientasi ke dalam. Untuk orientasi keluar meliputi ruang-ruang 

pelayanan pendukung, sedang untuk orientasi kedalam ruang-ruang pengurus 

badan dan pengurus harian. Untuk masing-masing orientasi saling 

berhubungan erat, sedang untuk antar orientasi tidak berhubungan erato 
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Ruang Pertemuan 

R, Pengelola 
BidangDana 

Ruang Pengelola 
Seluruh Bidang 

Gambar3.3 
Pola hub.Rg pada Kcl. Rg Pcngelola 

•	 Kelompok Ruang Asrama 

Secara umum ruang-ruang dalam asrama saling berhubungan, namun untuk 

hubungan dengan kelompok ruang lain, mempunyai hubungan yang berbeda. 

Untuk asrama pemain lebih berorientasi ke dalam, sedang untuk keperluan 

tamu lebih berorientasi ke luar. 

Resepsionis 

Restorasi 

Gambar 3.4 
Pola hub.Ruang dalam Kelompok Ruang Asrama 
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• Ruang Kesehatan 

Selain berfungsi untuk pengobatan dan perawatan pasien, juga berfungsi 

untuk memantau kesehatan para pemain. Ruang ini menampung beberapa 

fungsi kegiatan, maka ruang-ruang yang ada tidak selalu berhubungan pada 

suatu ruang tertentu, tapi hubungan bercabang sesuai fungsinya masing

masing. 

R. Registrasi 

R. Perawatan 

Gambar 3.5 
Pola Hub.Ruang dalam Kel. Ruang Kesehatan 

3.4. Analisa Standar Ruang 

Untuk menentukan konsep besaran ruang, terlebih dahulu dilakukan analisa 

standar ruang yang menjadi pedoman daJam menentukan besaran mango 

Dalam fasilitas pclatihan sepakbola PSS terdapat hchcrapa ruang yang 

menggunakan standart tertentu serta memerlukan perhitungan tertentu untuk menentukan 

besaran mango Adapun standar perhitungan akan dijelaskan pada sub-sub bab dibawah 

mI. 

3.4.1. Kelompok Ruang Latihan 

• Lapangan terbuka 

Lapangan terbuka adalah seluas lapangan sepakbola karena dalam latihan 

dilapangan terbuka kadang-kadang dilakukan pertandingan. Adapun luas 

lapangan sepakbola adalah sebagai berikut: 
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Gambar3.6
 
Ukuran Lapangan Sepakbola
 

Sumber: A. Perin Gerald, Design For Sport, Hal 149
 

Selain itu juga di rekomendasikan lapangan terbuka yang sifatnya tidak 

mengikat, hanya digunakan apabila ada latihan dalam waktu yang bersamaan. 

Lapangan terbuka lainnya seluas 25 X 15 meter. Luasan ini sangat fleksibel 

seukuran lapangan volley, sehingga ruangan dapat juga dijadikan tempat olahraga 

selingan. 

•	 Kolam Renang 

Dntuk skala intemasional biasanya digunakan kolam ukuran 30 X 25 roB. 

Dalam fasilitas pelatihan PSS ini digunakan ukuran 25 X 10m untuk latihan 

fisik dan pelemasan. 

•	 Ruang Kelas 

Ruang Kelas menggunakan modul 0,8 m per orang. Dntuk 30 orang pemain 

dan pelatih. Adapun jarak pandang mata kearah papan tulis adalah minimal 3 

meter. Dntukjelasnya dapat dilihat pada gambar bcrikut: 
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Gbr.3.7
 
Modul tempat duduk danjarak pandang peserta kedepan kelas
 

Sumber: Ems Neufert, Data Arsitek Hal 125 dan 127
 

13 A. Perin Gerald, Design For Sport, Hal 83. 
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• Pusat Kebugaran 

Pusat kebugaran harns dapat menampung alat-alat yang dipakai untuk latihan 

fisik dan penggunaannya. Alat-alat tersebut adalah: 

o Incline press 

o Power Clean 

o Bent-over row 

o Burbel curl 

o Parallel bar dip 

o Bent- arm pull ober 

o Stiff-leg dead lift 

o Dumbel swing 

o Regular squar 

o Knee extension 

o Sit-up twisting 

o Neck flexion & ekstension 

........... .. .......
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Gbr. 3.8 

Ruang LatIhan Kebugaran di Arena Olahraga;m 
Sumber: Ernst Neufert, Data Arsitek, Hal 103 

Untuk ruang yang dapat mcnumpung kegiutllll oluhrugu dengan alat-alat tersebut 

diperlukan ruangan seluas 75 m2 
• 
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Gbr 3.9
 
Alat~alat Untuk Kebugaran Fisik Pemain Sepakbola
 

Sumber: Majalah SportifNo.58, November 1983
 

3.5. Analisa Site 

Lokasi Pusat Pelatihan Sepakbola PSS Sleman terletak di wilayah kabupaten 

Sleman, berada di kawasan Kaliurang tepatnya di desa Cangkringan. 

. / .' 
."~. :~':'./' ~ ',«,_.~ 
.. _~~"''''''' /_- -,
./ ;:':", ,-,..',--;",'.,;':'-,', ..,-.... 
" ....< ;, 

Peta Wilayah Merapi 

Pemilihan lokasi site di wilayah desa Cangkringan Kaliurang berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sbb : 

1. Kondisi udaranyan yang sejuk sertajauh dai gangguan polusi. 

2. Banyak terdapat potensi alam berupa 

• Vegetasi 

• Aliran sungai 

• Kontur tanah 
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• Batu alarn/ batu buatan 

3. Akses dekat dari jalan Kaliurang. 

4. Masih banyak area terbuka.
 

Dari latar belakang itu semua aspek kesegaran dan ketenangan menjadi
 

pertimbangan yang sangat penting. Kondisi kontur tanah sangat mendominasi di area 

lokasi desa Cangkringan 

• Batasan Site dan Analisa Tapak 

Sebelah utara adalah pemandan~n puncak merapi. 
Gambar 3.11 " 
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Gambar 3.12 
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Sebelah selatan terdapat jalan lingkungan
 
Gambar.3.13
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~ Sebelah utara terdapat panorama gunung merapi 

~ Sebelah selatan berbatasan denganjalan lingkungan 

~ Sebelah barat berbatasan dengan kali kuning 

~ Sebelah timur berbatasan dengan hutan Cangkringan 

•	 View 

Gbr 3.14
 
View terhadap lingkungan sekitar
 

~	 View (+) Menghadap kearah utara panorama gunung merapi, kea rah barat 

menghadap ke kali kuning dan view ke selatan menghadap hamparan sawah 

yang luas serta malam hari terlihat gemerlap lampu kota yogyakarta. 

~ View (-) kea rah timur menghadap hutan cangkringan 

~ Untuk masalah Noise di area Cangkringan bisa dikatakan masalah polusi tidak 

ada. 

•	 Vegetasi 

o	 Vt:gt:lasi dapat menciptakan suasana st:gar dan l.t:nang, selain untuk estetika 

vegetasi juga di manfaatkan untuk mclindungi dan mengamankan tanah dari 

erosi serta sebagai peneduh. Di lokasi pegunungan merapi sudah barang tentu 

anyuK teraapat vegetasl yang aapat OlmanlatKan secara optImal yang m 

perlu penataan dan penambahan serta pengurangan jenis vegetasi sehingga 

tercipta lingkungan hunian y,mg ClIClmi sesu(li yang eli rencanakan elalam 

perancangan fasilitas pelatihan dan pendidikan sepakbola. 

o	 Beberapa jenis pohon yang ada di site di antaranya: Pohon kelapa, Pohon 

kapuk, beringin, sengon, dan tumbuhan peneduh lainnya.Vegetasi yang 

dominasi pada site yaitu jenis peneduh, diantaranya adalah pohon beringin" 

pohon waru dan jenis pohon kapuk. Maka harus di tambahkan vegetasi yang 

bersifat pembatas dan pengarah seperti perdu, semak dan palem. 
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•	 Sirkulasi 

Sirkulasi kendaraan yang ada di lokasi terdiri atas 2 karakter, 

Yaitu jalan Aspal, dan jalan lingkungan. 

o	 Jalan aspal
 

Adalah kondisi jalan kaliurang sebagai jalan utama.
 

o	 Jalan lingkungan
 

Adalahjalan aspallingkungan menuju lokasi site.
 

Mempunyai lebar jalan 3 meter
 

o	 Sirkulasi yang ada di site 

yaitu sirkulasi untuk kendaraan dan juga untuk pejalan kaki (Pedestrian). Untuk 

sirkulasi kendaraan dari jalan lingkungan dapat langsung kearah site kemudian 

menuju tempat parkir. 

o	 Arah sirkulasi kendaraan. 

Arah sirkulasi kendaraan yang menuju lokasi adalah yang berasal dari jalan 

Kaliurang dan menuju ke jalan lingkungan Cangkringan. kendaraan yang dapat 

masuk adalah jenis roda empat yang menuju kampung cangkringan atau 

sebaliknya yang akan menuju ke jalan Kaliurang. 

1\ '\.:; '. 

, '\' '" \\_ \ 
' '.\ I; \ 

Gbr.3.15 
Korlliisi jalall Iillgkwlgall 

Keterangan: 

- - - - - -~ = Sirkulasi masuk dari jalan raya kaliurang 

------~ = Sirkulasi masuk darijalan cangkringan 

- -- - - -~ = Sirkulasi kendaraan dari jalan kearah parker 
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• Arah Sinar Matahari 

~ Untuk massa bangunan kelompok Asrama diletakkan kearah selatan untuk 

menghindari sinar matahari secara langsung terhadap bukaan-bukaan pada 

ruang tidur atlet dan pelaku kegiatan yang ada didalam bangunan tersebut 

juga dapat menikmati view yang mengarah ke kotajogja. 

~ Kelompok bangunan Kesehatan dan pengelola mengarah ke barat agar 

sinar matahari dapat masuk serta view kali kuning dapat terlihat. 

~ Karena kelompok bangunan Indoor training berada di antara bangunan 

asrama dan bangunan kesehatan maka bangunan ini hanya mengikuti dan 

menyesuaikan. 

~ Untuk out door training diletakkan dekat kali kuning agar para atlit dapat 

menikmati latihan sambil menikmati alam sebagai sarana latihan. 

~ Untuk unit pengelola, bangunan mengarah ke selatan di karenakan akses 

ke jalan lebih di utamakan. 

Gbr 3.16 
Arah orientasi matahari 

B 

• ' .. otC' 

l 

T 
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3.5.1.Tuntutan Kelompok kegiatan 

Tuntutan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

Table 3.2 
Tuntutan Kegiatan pada Kelompok Ruang 

No KELOMPOK KEGIATAN TUNTUTAN KEGIATAN 

1 Kelompok Latihan • Udara bersih dan segar 

• Perlu ruang yang luas, berhubungan 

dengan lUlU" ~ 

• Udara bersih dari pencemaran 

• Mempunyai akses mobil keluar 

• Udara bersih dan sejuk. 

• Mempunyai view bagus 

• Tidak bising 

• Punya akses langsung keluar 

• Efektif 

2 Kegiatan Kesehatan 

3 Kegiatan Asrama 

4 Kegiatan Pengelolaan 

3.5.2. Zoning 

Berdasarkan dua kategori tersebut pada poin 3.5.1 dan 3.5.2. dapat dilakukan 

penzoningan sebagai berikut: 

Gambar 3.17
 
Zoning
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Keterangan: 

_ : Unit Asrama 

•	 Unit Idoor training 

l1li :Unit Outdoor Training 

Unit Kesehatan 

c".,o.,
 
f.:)C".:':1.'~'.'
 : Unit Pengelola ::';i1£i~~'~ 
II : Unit lapangan kecil 

3.6.	 Analisa Tata Ruang Dalam 
Pada fasilitas pendidikan dan pelatihan PSS Sleman, ruang dalam tertutup dan 

ruang dalam semi terbuka. Ruang dalam tertutup merupakan ruang yang memiliki 

batasan, sedangkan semi terbuka merupakan ruangannya yang sebagiannya terbuka. 

Pemakaian ruang terbuka ini bertujuan agar pelaku kegiatan dapat menikmati keadaan 

lingkungan alam yang sejuk dan segar serta dapat melihat keadaan lingkungan alami 

sekitarnya. 

Karakter alam dalam ruang dalam diperlihatkan dengan permainan lantai tinggi 

rendah ruang (lantai). Ruangan ini di bentuk trap-trap. Hal ini mengikuti karakter 

kondisi site yang cukup miring. Selain itu penggunaan elemen alam scpcrti pcnggunaan 

elemen kayu sebagai lantai bangunan pada ruang kebugaran elemen batu sebagai 

pelapis dinding maupun sebagai struktur bangunan. 

3.6.1.	 Tata Ruang Dalam Unit Pengelola 

Entrance 
I"l	 
r 

Resepsionis 

HAll ' 

Ruang Pengelola 
Seluruh Bidang 
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~	 Pada ruang pengelola kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang bersifat 

formal sehingga di butuhkan ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan. 

~	 Pada unit ruang pengelola tata ruang dalam yang munculkan adalah elemen alam 

berupa penghawaan dan sirkulasi serta kenyamanan untuk para pelaku 

kegiatannya. Ruang-ruang dimungkinkan untuk mendapatkan sirkulasi udara yang 

cukup. Untuk Fisik Bangunan, elemen alam yang digunakan adalah batu bata 

sebagai dinding pelapis. 

~	 Sedangkan bentuk bangunan yang di tampilkan adalah bangunan yang 

menonjolkan garis vertical dan garis horisontal. Sehingga elemen alam berupa 

batuan dapat dimunculkan sebagai pelapis dinding. 

3.6.2. Tata Ruang Dalam Unit Indoor Training 

RuangKelas 

J>IlsatKebu~arim •..... 

~	 Pada tata ruang dalam unit indoor training kegiatan yang dilakukan 

adalah kegiatan yang bersifat eneIjik. Sehingga kenyamanan dalam 

bersikulasi dan penghawaan perlu dipertimbangkan. 

~	 Elcmcn alum yang ditampilkan pada unit ini adalah batu candi yang 

bisa direkomendasikan pada dinding-dinding bangunan atau pada 

kolam renang sehingga kesan alam dapat diangkat dalam bangunan. 

~	 Pada ruang kebugaran menggunakan lantai dari kayu karena 

membutuhkan permukaan yang halus dalam aktifitas kebugaran. 

~	 Sedangkan bentuk bangunan yang di tampilkan pada unit bangunan 

indoor training yang menonjolkan garis vertical dan garis horisontal. 

Sehingga elemen alam berupa batuan dapat dimunculkan sebagai 

pelapis dinding. 
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~	 Pada ruang sauna direncanakan dinding dilapisi kayu karena kayu baik 

sebagai penyaring panas suhu yang dapat mempengaruhi ruangan lain 

3.6.3. Tata Ruang Dalam Unit Asrama 

Entrance 

1 

:'-~-~Y-~7.:7--='~~-~ :-'~; 

1	 Musholla ·'1 

A_~_~ __ '- 0._ cJ_ 

R. TidurPemain& 
Pe1atih 

Dapur·· Restorasi 

~	 Pada tata ruang dalam unit asrama, unsur elemen yang dihadirkan adalah 

penggunaan material alum burupu butu sebagai pelapis dinding bangunan. 

~	 Sistem penghawaan menggunakan bukaan-bukaan sehingga udara dapat 

bersirkulasi. 

~	 Pada ruang makan atlet elemen alam yang di munculkan adalah pemberian taman 

agar kesegaran tetap dirasakan didalam ruangan. 
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3.6.4.	 Tata Ruang Dalam Unit Kesehatan 

Entrance 

l 
R. DQktet R. Penerimaan 

>- Pada tata ruang dalam unit kesehatan elemen alam yang di tampilkan 

adalah penggunaan material batu alam sebagai pelapis dinding. 

>- Pada tata ruang dalam unit kesehtan, unsur elemen yang dihadirkan adalah 

penggunaan material alam barupa batu bata sebagai dinding bangunan. 

>- Sistem penghawaan menggunakan penghawaan buatan dan penghawaan 

alami dengan bukaan-bukaan sehingga udara dapat bersirkulasi. 

3.7. Analisa Ruang Tata Ruang Luar 

3.7.1 Analisa Massa Bangunan 

Analisa masa bangunan merupakan ekspresi dari karakter alam, ini diperlihatkan 

dengan pemakaian bentuk-hentuk alam sebagai bentuk dasar masa seperti 

mengimplementasikan bentuk pOhOll, bentuk segitiga melambangkan implementasi 

daerah pegunungan dan segi empat didasarkan atas fungsi bangunan sehingga ruang

ruang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Setelah di adakan penggabungan dan dengan 

pengurangan dan penambahan bentuk-bentuk tersebut dengan perubahan dimensi maka 

bentuk massa yang terpilih ditata dengan mengikuti karakter alam dengan mengikuti 

kontur tanah yang ada pada site. 
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Bentuk dasar yang diambil dari pendekatan alam dikembangkan den&.~~.··~.~.~~~V~I;;l
Oi,r .l!I-~~~,\" :\:w.;jI 

penambahan, pengurangan dan perubahan dimensi sehingga bentuk-bentuk ma;~.h"-

dihasilkan dapat mengekspresikan karakter alam yang ada pada site dan lingkungan 

sekitar. 

3.7.2 Analisa Penampilan Bangunan 

Dalam penampilan bangunan gubahan massa sangat dibutuhkan untuk 

membentuk tata letak dari tiap masa bangunan. Dengan pertimbangan terhadap elemen 

alam dimana bangunan beradaptasi dengan alam maka bentuk bangunan dibagi menjadi 

beberapa bentuk. 14 

1. Gubahan Masa Terpusat 

Terdiri dari sejumlah bentuk-bentuk sekunder yang mengitari bentuk-bentuk asal 

yang dominan dan berada di kngah. 

0-------.t~
 

2. Gubahan Masa Linier 

Terdiri dari bentuk-bentuk yang teratur pada suatu deret yang berulang berasal 

dari perubahan proporsi dimensi suatu bentuk. 

14 Basic Elements ofLandscape Architectural Design, Norman K. Booth 
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3. Gubahan Masa Radial 

Komposisi dari bentuk linier yang berkembang keluar dari bentuk terpusat searah 

denganjari-jarinya (bentuk gubahan linier dan terpusat. 

87~~ 
4. Gubahan Masa Cluster 

Terdiri dari bentuk-bentuk yang berdekatan atau bersama menerima kesamaan 

visual. Bentuk ini cukup baik pengorganisasiannya berdasarkan kebutuhan fungsinya 

seperti ukuran, potongan ataupun tata letak dan orientasi masa dapat kesegala arah. 

G.fJ
 

c:r~ ~ 
5. Gubahan Masa Grid 

Gubahan masa modular dimana hubungannya satu sarna lain diatur oleh grid-grid 

dan bcgitu pula dengan pengembangannya. 

Dari kelima gubahan masa tersebut dan berdasarkan tuntutan gubahan masa maka 

bentuk cluster dan linier dipilih untuk menata fasilitas pendidikan dan pelatihan 

sepakbola yang ada di wilayah Cangkringan Kaliurang. 

Bangunan menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitar hutan cangkringan yang 

banyak terdapat bnyak vegetasi dan sungai kali kuning berupa batuan. 

Penampilan bangunan selalu menggunakan unsur-unsur alarn untuk setiap 

bangunan yang akan di rencanakan. Penggunaan unsur-unsur alarni misalnya : Kayu, 
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batu-batuan, kaca, sebagai elemenJornamen dan konstruksi dalam rancangan. 

Meniadakan partisi, menjadikan ruang-ruang menerus similar, memungkinkan ruang 

untuk mendapatkan cahaya, udara dan pandangan. Menonjolkan bentuk bangunan yang 

vertikal dan horizontal rendah sebagai mana eksistensi manusia di bumi. Menolak 

kepadatan yang mengurangi keleluasaan seperti halnya sebuah kota. 

3.7.3 Penggunaan Material 

Adapun material yang digunakan dalam bangunan fasilitas pendidikan dan 

pelatihan sepakola adalah bahan-bahan yang bersifat konvensional diantaranya kayu, batu 

alam maupun batu buatan karena elemen itu memang mudah didapatkan di wilayah 

cangringan. Kayu dari pohon hutan cangringan juga dapat digunakan sebagai material 

sebagai material interior maupun ekterior. 

Batu bata dapat digunakan untuk dinding, batu kali digunakan sebagai pondasi 

ataupun sebagai uimling pe1apis, adapwl batu digWlakaI.l sebagai sarana pedestrian 

beserta kerikil sebagai pedestrian juga. Untuk bahan kayu sendiri digunakan sebagai atap 

ataupun sebagai daun pintu dan jendela serta sebagai penambah ornament pada ruangan 

tertentu. 

Pada sirkulasi pedestrian y';IDg berada di ruang luar batu digunakan sebagai jalan 

setapak untuk area jogging track. Selain itu juga material batu juga digunakan sebagai 

paving yaitu sejenis konblok sehingga kesan alami dapat terrekomendasi dalam 

nmcangan. 

3.8. Analisa Tata Ruang l.oar 

~ Pedestrian sebagai ruang penghubung antar kelompok bangunan satu dengan 

~jJ~1~~tlf!j}~V 
~R\~\l-

1 ~ 
./ 
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~ Merencanakan trap-trap antara kali kuning dan lapangan sepakbola sebagai area 

latihan fisik track jogging bagi para atlet. 

3.9.Material Alam Yang di Gunakan 

3.9.1. Datu Alami dan batu Buatan 

•	 Kerikil 

Batu kerikil yang dimanfaatkan sebagai sebagai pedestrian ataupun 

sebagai pelapis dinding adalah batu utuh yang berasal dari aliran kali 

kuning. Jika bahan alam tersebut tidak mencukupi alternative membeli 

sangat direkomendasikcm 

......-. •. ;:-~.r.~ .• •••,~~~:;-

~~1f~ffJ:til:~tj0/
 
~R\~\\. 

.~------------- . 

--........ ~. 
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• Batu Candi 

Dapat direkomendasikan sebagai fungsi non struktural misalkan sebagai 

pelapis dinding. 

.fIoATU CANOl" 

;it',]'f',l ~~l'i «fMr 
\\}\ X>:( J\;?X:, ::r:-:\-j\' _ 

• BatuAlam 

Batu utuh atau bolder dapat dimanfaatkan sebagai tempat duduk tempat 

duduk di arena latihan lapangan sepakbola sehingga aspek arsitekturalnya 

terlihat je1as ada implementasi dari e1emen alam batu-batuan di sekitar 

lokasi site. 

~ ~ ~ 
- ~\.-~~ - C 17,.-f" V-\:,,<-0 . 

~ e 
-- '\ 

• Batu buatan 

nampak keserasian dengan elemen alam lainnya. 

~ATLI MTA 
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•	 Sistem Pencahayaan 

Pada prinsipnya system pencahayaan buatan dipergunakan pada waktu 

malam hari. Pada waktu siang hari system pencahayaan buatan dipergunakan pada 

ruang kelas, ruang audio visual, ruang pertemuan serta sebagian dari ruang-ruang 

kesehatan. 

•	 Sistem Elektrikal 

Untuk elektrikal mengenai penyediaan listrik yaitu dengan listri PLN 

digunakan dalam keadaan normal dan genset digunakan pada saat litrik PLN tidak 

berfungsi. 

3.12. Kesimpulan 

1.	 Kebutuhan ruang dalam fasilitas pendidikan dan pelatihan dikelompokan dalam 

katagori 

•	 Kelompok ruang latihan (outdoor training dan indoor training) 

•	 Kelompok ruang pengelola 

•	 Kelompok asrama 

•	 Kelompok ruang kesehatan 

2.	 Penampilan bangunan hadir dengan memanfaatkan elemen alam yang ada di site. 

Disekitar Cangkringan yang mana aspek elemen alam berupa kontur 

tanah,vegetasi, batuan dan aliran kali kuning dapat dimanfaatkan sebagai 

penampilan bangunan yang menyatu dengan alamo Batu dimanfaatkan sebagai 

bahan bangunan dan struktur bangunan dalam pl~nampilan bangunan. ml;~njadikan 

ruang-ruang menerus similar, memungkinkan ruang untuk mendapatkan cahaya, 

parket sebagai lantai. Sedangkan elemen-elemen alam yang ditampilkan pada tata 

ruang luar adalah penggunaan elemen batuan sebagai pedestrian dan pemanfaatan 

kontur tanah sebngni latihan fisik yaitu area track jogging bagi para atlet. 

3.	 Untuk menentukan besaran ruang digunakan standar-standar ruang pada lapangan 

terbuka, kolam renang, pusat kebugaran. 

4.	 Zoning fasilitas pendidikan dan pelatihan sepakbola PSS berdasarkan tuntutan 

kegiatan dan pengelompokan ruang. 
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5.	 Sistem struktur menggunakan struktur batu kali karena kondisi bangunan yang 

tidak bertingkat. 

6.	 Sistem utilitas khusus di berlakukan pada sistem-sistem pengkodisian udara dan 

pencahayaan. 
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